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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (2) تا امروز گری از دوران پیامبراکرم جریان اعرابی

غصبپاسخبهچندسؤال،عدماعتراضمردممدینهبهگری،سقیفه،اعرابیکودتایخشنها:کلیدواژه

امیرالمؤمنینخالفت دالیلعدمقیاممسلّحانهاحتجاجاتامیرالمؤمنین،  یبهحدیثغدیر،

علی کودتاچیان، علیه یعلمشورتدادن خلفا، ابیطالببنعلیّبه اسالممادر ،حقیقی

.یسقیفه،اعتراضبهنتیجهتاریخاسالمیآیندهبرایبینیفاطمهپیش

بهذهنخطورچندسواله،بعدازتشکیلسقیفهدادهشدبالفاصلهگزارشیکهازظهورخشونتدر

ترتحلیلکنیم.عمیقحوادثرامقداریخواهیمبهاینسوالهابپردازیمو؛میکندمی

 بالفاصلهبعدازچطورممکناست:ایناست،یدبیاتواندبهذهنمیکهییهایجدّیسؤالیکیاز

اهلللرحلترسو ،نددهسالدرآناقامتوحکومتداشتایکهپیغمبردرشهرمدینه،

چنین،هفتادروزقبلازرحلتپیامبرمردماینغدیروبیعتگرفتنازخودِرغمماجرایعلی

رونشود؟اینیکسؤالجدّیگونهاعتراضومقاومتمردمیروبهخشنیانجامشودوباهیچکودتای

ودقبولکردچنیناتّفاقیبیفتد؛هیچصداییهمازاحدیشآیامیتواندبهذهنبیاید.استکهمی

انجامدهندوهیچمقا؟درنیاید ودشانجلویخهمومتیاینهابااینجسارتبتوانندچنینکاریرا

پاسخ سؤالنبینند؟ جامعه،این از شناختبهتر برمیبه مدینه ی ببینیمگردد. دقّتکنید! خوب

چیست؟تیشهرمدینهترکیبجمعیّ
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مدینه اهلذِیکشهر آنها به اصطالحاً که مسیحیدارد یهودیو میعدّه کسانیمّه اینها گویند.

امّامسلمان،حاضرشدندجزیهبپردازند.ایماننیاوردند؛مسلماننشدنداهللهستندکهبهرسول

راهمقبولنکردند،پیغمبرهاییکهخودِهاومسیحیاینیهودیازکنم:نشوند.منسؤالمی

خشنِ کودتای برابر در دارید انتظار کنن،سقیفهشما اعتراض و کنند علم حرفقد چرا که د

پیغمبر بودندفرمودکهرا خلیفهعلیه بشودباید من نمی،ی عمل خودکنید؟ اینها

.رودکهانتظارمقاومتنمیازاینها،پس.راهمقبولندارندپیغمبر

 دوم، قرآنکریمیقابلتأمّنکته!ببینیدمنافقانند.گروه منافقینراجعلاینجاست؛ آیاتبسیار،به

همهآیهونزولیک.اینیمنافقیندرقرآنداریمنامسورهمستقلبهیدارد؛حتّییکسورهزیادی

گروهسوره یک مورد در کامل میی گرنشان گروه، این که ودهد تأثیرگذار عظیم، بسیار وه

هستندقابل چهارتوجّهی اگر اینپنج. که بود مدینه در منافق آیهتا دربهراجعهمه منافقین،

شد.نازلنمیهایمختلفسالدرویمختلفهاسوره تعیینجمعیّاینها .ایهستندکنندهتبسیار

 از بخشی یعنی دارند؛ حضور مدینه در گروه این استکه این هم ،مدینهجمعیّتصراحتقرآن

ل ُكمَمََِِممَّنَ َوَ فرماید:یتوبهمیسورهدرهستند.منافقین َ ح و  َال  ََوَ َاِفُقونَ ع راِبَُمنن  لَِاَ ِمن  َم ر ُدواَال م دََِه  ين ِة

ََوَ ندمنافق)همانفرهنگاعرابیکهگفتم.(نشینعدّهازاعراببادیهیک1:اقَِع ل ىَالنِّف ِلَال م دَِاَ ِمن  ين ِةَه 

اند.حاالخوینفاقدارندوبهنفاقرویآورده،تاهلمدینهویکگروههمازجمعیّ:اقَِم ر ُدواَع ل ىَالنِّف

یعنیکسیعنیچهکسیمنافقکنم:سؤالمیمن و؟ دشمناسالم قلباً ؛استپیغمبریکه

است،کند.شماازمنافقیکهقلباًدشمناسالمتظاهربهمسلمانیمیدرظاهر،امّاقرآناست؛دشمن

کودتایسقیفهسینهسپرکندکهسقیفهوجلویبیایدانتظاردارید،استاسالمپیغمبردشمن

.رودمکهانتظارنمیازاینهاه!خلیفهنشد؟علیاجرانشد؛اهللچراحرفرسول
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 منفعتسرمایهگروهسوم، راحتدارانخودخواه، بهکهقرآنراجعهستندیدوستجانطلبوپرست،

آنها تعبیریتوبهسورهدر لََُِأوُلو، است.2الطَّو  کهمیکرده سوره،دانیدهمانطور کهآیاتیاز یتوبه

ونددرجنگتبوکاعالمبسیجعمومیکردناظربرایناستکهپیغمبراکرمبهاینهاست،راجع

زیرپاگذاشتندفرمانپیغمبر.نرفتنددارهابهجنگهمینسرمایه ظاهرصورتدر!نرفتند؛را

واستزیادخیلییماچیزهایقیمتیهاخانهدر؛دانیدشماکهنمی!اهللهمآمدندوگفتندیارسول

کهنیستهمکسی؛بردجبههبیاییم،دزدآنهارامیبههمنداردواگرمادروپیکردرستوحسابی

هماینهارابایکوتکردندودستوردادندنرفتند.پیغمبر؛هایماننگهداریکندازگاووگوسفند

اینهاسالموکالم درتفسیرمراودهوارتباطوکندکسیحقنداردبا داشتهباشد؛کهماجرایشرا

همبرایحرفپیغمبرافرادیکههازاهلمدینههماینهاهستند؛عدّاید.یکیتوبهدیدهسوره

مهمبرایشانپولوثروتوراحتیوسالمتجانشانکنند؛خردنمیتره ازاینهاانتظارحال،است.

جانشانرابهخطربیندازندواعتراضکنندکهچراحرف،یخشنیکودتاحکومتداریددربرابراین

رااجرانکردند؛بهجبههنرفتند.اهللخودشانحرفرسول!اجرانشد؟اهللرسول

 فرمایدمییجمعهسورهدرمسلمانانفاقدآگاهیوفاقدایمانراسخبودند.گروهچهارم، ر أ و اََذاِاََوَ :

َ َاَ ِتجار ًة َان  ف ضُّوا وًا َل ه  َوَ اَِو  َقاِئماًََل ي ها کهمی3.ت  ر ُكوك  چیستدانید بر ناظر است؛؛آیه جمعه روز

همپشتسرمسلماناند.ایستادهبهنمازجمعهاهللرسول ازیک[.اندایستاده]اهللرسولها باره

ریحانتازهتازهداریم!آهایآهایسبزیوفریاداینکهآیدمیصدایبوقوکرنادر،انشهرمدینهمید

تربچهنقلیخوشمزهداریم!آهای!داریم بیا بهداریم!لندشدهیاصدایاینکهآهایزردچواینصدا

آوردهبودوجنسآوردهیکلبیبهمدینهیکهدهیهکاروانفلفلداریم!نمکداریم!پارچهداریمو....

رسیدهبود،یابارترهومیوهوسبزیجاتبارازمزارعاطرافمدینه؛یاهاستیکیازایندوتابودبود،
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وقتیسروصدایبوقو:فرمایدکاالهاییازشهرهایدیگرآوردهبود.قرآنمییکلبیدهیهیقافله

هاکرنا تبلیغاتاجناسدرآمد، و صفهایبیمسلماناین در رفتند و شکستند را غیرتنمازشان

َقاِئماًََوَ زردچوبهایستادندووفلفلتربچهنقلی تنهاگذاشتند.درنمازجمعهراپیغمبرو:ت  ر ُكوك 

ایوتربچهنقلی،ترهوجعفریانتظارداریدبیایندجلویاینزردچوبه،هایفلفلازاینمسلمانحال،

!حرکتکودتاییبایستند؟

َلا َ:ینساءسورهیبهفرمودهگروهپنجم، َِحيل ةًََلَِّذين  کهقدرتکارینداشتند؛بودندکسانی4،ي ِجُدون 

ها،دار،پیرمردهاوپیرزنهایخردسال،زنانخانهبچّه؟بودندچهکسانیاینهابردند.راهبهجایینمی

اشتندکهبخواهندبیایندجلوییککاریندکهقدرتیبراینهاهم.یرگافرادعلیلومریضوزمین

بهآتشمییکودتایخشنچنین انسانکشکهخانه آنکشمید، برخوردمیدو قدعلم،دکنطور

خلیفهشود.نکردیدونگذاشتیدعلیرااجراحرفپیغمبرکنندکهچرا

وعلییفاطمهخانههاییهستندکهبهاندکیمؤمنانبصیروشجاع.اینهاهمانگروهششم،

.نکتهیکدربرابراینکودتاانتظارچهمقاومتیدارید؟این،ازاینشهرشوند.متحصّنمیروندومی

،چندسالیقاست.اسالمهمنتوانستظرفآنشدّتعمایبهدرعرب،تعصّباتقبیله:یدومنکته

کرد.اگرقراربودحکومتویخودشفکرمیلذاهرکسفقطبهمنافعقبیله.دهدتغییرراتعصّبنای

خالفت یکیبه گریبانچاکمیهایایقبیلههماز خودشبرسد، و داد احساساتخیلیهم ابراز

خواهدمی!رسد؟یّتیداشتبهچهکسیمیدیگرچهاهمّ،یاوبرسدکرد؛امّااگرقرارنبودبهقبیلهمی

قبیله به میقبیلهیعنییتیم، قبیلهخواهدیابوبکر، یبنیبه برسد،علییقبیلهیعنیهاشم،

بیندردقّتکردید؟.خواهدبرسد،برسدبههرکهمی،رسدبهماکهنمی!کند؟مییچهفرقبرایاو

هس،اکثریّتمردم روحیّه ؛تاین و نه قبیلهعضواکثریّتمردم نه و هستند تیم یقبیلهوجزی
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جزندهاشمبنی ایندوطایفهنیستند؛هیچو؛ لذا[کداماز بهچهکهخالفتهمنیستبرایشانم]و

!تیدارد؟یّچهاهمّ؛خواهدبرسدکهمیبههر؛رسدگویندبهماکهنمیمیرسد.کسیمی

َفَِعمومی،دراثریکهیجانوجوّکهگروهقابلتوجّهیازاینمردمیسوم:نکته ُخُلون  ِديِنَالِلََیي د 

بدونعقیده،بدونعمق5:اًهاف َواَ  یکمسلمیبدونتحقیقو و آمدند فوجفوج انسطحیعمیق،

مسلمانی اسالمجلویدیدندوگذشتشانبعدازمدّتیکهازمسلمانی،عمقینداشتکهییشدند؛

زورگوییبسیاریازعیشوکیف وغارتتبعیض،هاها، یهاگریها بستهآنها استرا گذاردزنانمی؛

المالراغارتاموالبیتبهنوامیسمردمتعرّضکنند،گذاردنمیکنند،لواطکنند،شهوترانیکنند؛

رفتندفروبهفکرناگهانخیلیکارهارابکنند،گذاردنمیخواریکنند؛رانتشیکنند،کُکنند،ضعیف

دوبارههوسهمانخُهماقربانِفتندعجبغلطیکردیممسلمانشدیم!گو لقوخویونروزها!

بودلشانزندهشدبکدورانجاهلیدردمشیوس بهه لذا آرزویبرگشت. نشدّتپشیمانبودندو

اسالم از قبل فرهنگ داشتنهمان بعددرا تَعَرُّب زمان.الهجرة؛ همان در افراد این از برخی

هنوزجرأتشانهمبرخیپرستی؛شدنوبرگشتنبهشرکوبتشروعکردندبهمرتدّاهللرسول

تهدلشان امّا بودند؛ نکرده را میخببود.ایناینکار علیاینها ودیدنداگر آنتقوا آنبا با

 عدالت ایبر به مگر بیاید، کار هرزسر بیهایگن باریبندوو داد؟میدانها این!خواهد به مگر

غارتگریزراندوزی و ها بهاینزورگویی!خواهدداد؟میدانها وضعیفمگر شیکُها خواهدمیدانها

ازاینها.فهنشدکودتاشدوعلیخلیاینخوشحالبودندکهکردند؛ازتهدلذوقمیاینهالذا!داد؟

داریدبیایند آنحکومتکودتاییسقیفهدرگیرکنندکهچراانتظار با مقاومتکنندوخودشانرا

!خلیفهنشدهاست؟علی

پدران،آوردن،قبلازاسالمظاهرمسلمانند؛امّاگرچهبه،توجّهیازاینمردمابلتعدادقیچهارم:نکته

دایی و عموها فرزندان، مشرکِبرادران، جنگ،اینهاهای رسولدر با دستسرداربهاهللهای
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.اینهابهخاکوخونکشیدهشدهبودندطالبابیبنلیّع،،یعنیامیرالمؤمنینسلحشورسپاهاسالم

به بعداً امّاولو بودند، مسلمانشده عقدهظاهر و راکشتگی،یپدرکینه امثالاینها فرزندکشتگیو

میدردلبهعلینسبت ازخدا اینها لذا خلیفهنشود.خواستندکهعلیداشتند؛ اینهاحال،

قا َتعبیردعایندبه،بهبیایندخودشانرادرگیرکنند؟ رِيَّةًََاداًَح  ي ب رِيَّةًََوَ َب د  ي ِنيَّةًََوَ َخ  ر ُهنَََُّحن   َغ ي   قدوحِاین6.و 

دربرابرکودتایسقیفهمقاومت؟هابیایندخودشانرادرگیرکنند؟اینوقتآنهادردلاینهابود.کینه

کنند!حمایتمیزنند!کفمی!اینهاخوشحالند!کنند؟

دهدوبهازخودشمقاومتنشانندربرابراینکودتاحاالببینیدآیاچیزعجیبیاستکهاینشهر

حقّ بتوانند سادگی خودِامیرالمؤمنینهمین که است شهری مدینه کنند؟ غصب را

بهمردمخبرپیغمبر،مگرندیدیددرماجرایجنگاحد!درآنغریبهستنداهللرسول

نظرمایناهللرسولمنِدفاعباشیم؟یبایدآمادهآید؛سمتمدینهمیبهداردندسپاهدشمنداد

همبیانرایشانرؤیا؛دیدهبودندخوابیشبقبلشپیغمبرحتّی.[کهدرمدینهبمانیم]است

کهدشمنواردشهرمدینه؛منایناستکهدرمدینهبمانیمتأکیدمن،نظرمؤکّد:فرمودندکردند؛

اودرگیرشویم. اقلّیّپیامبر؛دیدیدشدبا اکثریّتمردمگفتند.ندتمطلققرارگرفتدر یانه!

نمی!اهللرسول قبولنمیتو غیرتما شهرفهمی! دشمنوارد بایدمانشود،کند بجنگیم؛ او با بعد

دراهللرسول،اصرارکردند،آنهاپافشاریکردند.درشهرمدینهچهپیغمبر.هربرویمبیرون

بعدازد؟چیزعجیبیاستکهامیرالمؤمنیننتنباشدراقلّیّخواهیدعلیمی؛تهستنداقلّیّ

رایاریکند؟ایشانکهکسینیست؛ندگیرتقرارمیدراقلّیّاهللرحلترسول

؛تریاستنظردموکراتیک،نظرماگویندسنّتمیاهلاوقاتگاهی!ببینید؛یبعدنکته.اینیکنکته

 خودِمیما چهگوییم بگیرند تصمیم باشدمردم خلیفه می.کسی سؤال رحلتکنم:من از بعد

اهللرسول مردمبودندکهمردم، تصمیمگرفتندابوبکرخلیفهباشد؟مردمکشوراسالمی؟اصالً
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یخالفتبهمسألهراجعبخواهداند،کهازدنیارفتهسایرشهرهاخبردارشدهبودندکهپیغمبر

شود؟ بود.هنوزفکر نرفته خبر مکّه دیگرشهرهامردم؛خبربیمردم زمان.خبربیی در

اهللرسول وسیعی کشور اسالمی، حضوربود.کشور کجا خلیفه تعیین در شهرها سایر مردم

تصمیمساعدهیبنیپنجششنفردرسقیفه!مدینهکجاحضورداشتند؟حتّیمردمخودِ!داشتند؟

اهللرسولحتّیپسرعمّهمهرکس،ازآنلحظهبهبعد؛گرفتندابوبکرخلیفهشود حتّیدختر،

!چطوربرخوردکردند!کجامردمتصمیمگرفتندابوبکرخلیفهشود؟اودیدیدبانپذیرفت،پیامبر

تماشاچیوپذیرایاینکودتا،عملیغیرتومنفعلهمبابیمردمبییککودتایخشنحاکمشد؛

مردم درخالفتابوبکرتصمیمشدند. غصبخالفتامیرالمؤمنینبههرحال،گیرندهبودند؟کجا

شد.

خواندم.گفتهبوداگرمیرادرایرانهاهمینوهّابیهاینوشتهبودکهداشتمیکیازپیشچندروز

علی خالفت بر ناظر غدیرخم خودِماجرای میعلیبود، سقیفه ماجرای از بهبعد و آمد

استنادمیماجر میایغدیر پس؛کهچنینحرفینزدحالیدر؛مناستحقّخالفتگفتکردو

حرفاینحرف،ینحرفیدرآننوشتهبود.نیکچبحثخالفتنبود.اصالًبحثدوستیبود؛غدیر

بی امیرالمؤمنینایپایهبسیار مسألهاست. در نامشروعبودنیحقّبارها انیّتخوددرخالفتو

،خالفتخلفا درخالصهانداستداللکردهبهماجرایغدیر ،علیهتعالیاهللرضوانعالّمهامینیالغدیریکتابِ.

الاقل بود.بهحدیثغدیراوّلیناحتجاجامیرالمؤمنین7.ستادهشنقلهفتمورد مسجد در ،

اسرارنامابصورتتحقیقیهمکهبهدرکتابخودهاللیکوفیقیسبنوسُلَیمند؛همانجااستنادکرد

بهماجرایراصراحتاستداللواستنادامیرالمؤمنینشدهاست،بهچاپامجعنیعلیهماهللصلواتمحمّدآل

8مطرحکردهاست.مناستوحکومتشمانامشروعاستکهخالفتمتعلّقبهدربحثاین،غدیرخم

                                            

 .188-158، صص 1، الغدیر، ج امینی .7

 .566ص ، 2ج سلیم،  هاللی، کتاب قیس بن . سلیم6
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 سنّی:مدومورد متعدّدعلمای کرده، استهایسنداند؛نقل ؛شموجود که در یاوسهبیستسال

عُ،هجریوچهاربیست قتل ماجرای از تشکیلمَبعد و ششآنر شورای شورانفره، روز در

حکومت،وازروزاوّل؛کهخالفتمالمناستندکردبهماجرایغدیرخماستدالللمؤمنینامیرا

9شمانامشروعبودهاست.

بعدی: دورانحمورد امیرالمؤمنیندر پیغمبرکومتعثمان، مسجد داددر کهندسوگند

راشنیدند،شهادتهایپیغمبرروزغدیرخمبودندوبامنبیعتکردندوصحبتدرکسانیکه

دادند؛بدهند شهادت زیادی تعداد کسانی10و ندادندهمو شهادت نفرین،که مشمول

11دچارابتالئاتعجیبیشدند.بعدهاوشدندامیرالمؤمنین

:گویندشنیدندکهمردممیامیرالمؤمنیندرمیدانکوفه،،هجریوپنجسیدرسال:موردبعدی

امیرالمؤمنینگویدعلیمی اورابردیگرانمقدّمداشتهاست. درمیدانکوفهحاضرپیغمبرخدا

مخالفانخالفتشان به پاسخ در و واقعه،شدند و حدیثغدیر مورد در را آنها رسولیغدیر، که

12یخودانتخابکردند،قسمدادند.عنوانخلیفهایشانرابهخدا

یپیکاردرآستانه،هجریوششسی.درسالردادسنّتمواردبسیارزیادیدراسناداهلموردبعدی:

امیرالمؤمنین خواستجمل، مطرحکردندطلحهرا را ماجرایغدیر فرمودندو !زبیر!طلحهند:و

                                            

َةَِليَ وَِلَ ِلََمَ خََُيرَِدَِغَ َمَ وَ ي َ َاللََِولَُسَُرَ َ َُبَ صَ ن ََنَ مَ َمَ كَُنَ مَِا ََاللَِِبََمَ كَُدَُشَِن َاَُ:َقالَ : 332ص  ،سالمیمؤسسةالنشراالدرّالنظیم، شامی،  حاتم ابن. 8

ل از نق به، 180، ص 1؛ امینی، الغدیر، ج 217ص مناقب، رزمی، خوال از نق به، 158، ص 1ج ، الغدیر، امینی؛ لَمََّهَُ:َاللَ وا؟َقالَُیرَِيَ غَ 

 جوینی، فرائدالسّمطین. حموی

 .146، ص 1علی، احتجاج، ج  بن و طبرسی، احمد 844-841 صص، 2سلیم، ج  ، کتابهاللی قیس بن سلیم. 10

مفید،  ؛108، ص 8ج قاهره، مکتبةالقدسی، الزوائد،  هیثمی، مجمع؛ 171، ص 5ج تیمیة،  قاهره، مکتبةابنالکبیر،  طبرانی، معجم .11

 .74ص ، 1ج ، ابیطالب بن علیّ االمام مغازلی، مناقب ابنو  205، ص 41مجلسی، بحاراالنوار، ج  ؛352، ص 1ارشاد، ج 

العربی، ج  التراث احیاءبیروت، دار ،ةوالنهای ةکثیر، البدای بنا؛ 288و  71 ص، ص2ج بیروت، مؤسسةالرسالة، حنبل، مسند،  احمدبن. 12

 .171، ص 5تیمیة، ج  الکبیر، قاهره، مکتبةابن و طبرانی، معجم 228، ص 5
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انتعیینکردند!یخودشعنوانخلیفهنرابهمشماکهدرغدیرخمبودیدودیدیدکهپیغمبر

13راهبیندازید؟!بهخواهیدعلیهمنجنگمیچطور

ماجرایغدیربهدرکوفه،امیرالمؤمنینبازهجری،وهفتسییاوششسیسالدرموردبعدی:

کردند. ابوهیثماستناد مثل غدیر،خوبابوایّ،یهانتِبنکسانی پسر حبیب انصاری، زید پسر الد

عبدهللبنیمةزَخُ عمّاربندَغُبنثابت، قیسی، قیسبنیاسر، اقرارکردندورقالسعدوهاشممِبنثابت،

بودیم. شاهدقضیه ما همکه14تأییدکردندکه حضرتنفرینشان،کتمانکردندوبودندیکعدّه

15دچارچهبالیاییشدند.،امیرالمؤمنیننفرینمفصّلنقلشدهاستکهدراثرواینجاندکرد

وندمردمراقسمدادحضرتعلیهجری،درماجرایجنگصفّین،وهفتسیسالدرموردبعد:

16تعدادیاقرارکردند.

خالفت:بهماجرایغدیرخماستداللکردندوفرمودندامیرالمؤمنینهاییاستازاینکهاینهانمونه

عملنامشروعاست.درهمینیک،شمایوسیلهوتصاحبخالفتبهمالمناستوشمانامشروعید

کهنهج سنّیالبالغه خود ها عبدیابابن؛اندنوشتهبرایششرحچقدر محمّد معتزلی، سنّی هالحدید

قبولدارندکهبرایش،علیعنوانسخناناینکتابرابه؛و...عبدالمقصودسنّیسنّی،عبدالفتّاح

هاستویشقشقیّکهخطبهالبالغه)آنراعمیقبخوانید!(نهجیسومازخطبهبگذریماند!شرحنوشته

عثمکلّآنجاحضرت شدن کشته هم بعد و خلیفه سه بهماجرای مردم آوردن روی و ان

طالبابیبنعلیّ دادهرا اند؛توضیح در متعدّدی امیر،البالغهنهجازجاهای بحثحضرت

                                            

مجلسی، ؛ 164-163صص ، سالمیمؤسسةالنشراالخوارزمی، مناقب، ؛ 384، ص 2الذهب، قم، دارالهجرة، ج  مسعودی، مروج. 13

 .150، ص 1علی، احتجاج، ج  بن طبرسی، احمدو  418، ص 31بحاراالنوار، ج 

 .266، ص 2البالغه، ج  نهجالحدید، شرح  ابی و ابن 100العلوم، ص  اصفهانی، عوالم ؛ بحرانی352، ص 1، ج ارشاد مفید،. 14

 .101العلوم، ص  اصفهانی، عوالم و بحرانی 187، ص 37مجلسی، بحاراالنوار، ج . 15

 .758-757صص ، 2ج سلیم،  هاللی، کتاب قیس بن . سلیم18
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حقّانیّ و خلفا حکومت بودن خودشنامشروع حکومتانت مطرحدر نمونهکردهرا نامهاند. یاش

اشتررابهخواستندمالکوقتیکهمیامیرالمؤمنینیکهاهماننامهاست؛البالغهنهجوسومپنجاه

 بفرستند، مصر را بهآن نامهند.حکومتینوشتالعملعنواندستوربرایاو آن سرآغاز مالک،در به

َهَ یند:فرمامی َكاف ِإنَّ َق د  اَالدِّين  َاَ ذ  َ یَي دَِا ََیفًَِاَِسيَرن  َرال  بدانکهاسالماززمانمرگ!اشترایمالک17:ارَِش 

اسیربود.،یعنیسهخلیفه،دردستاشرار،مارسیدهتاامروزکهمنبهحکومتاهللرسول

،حضرتمیالبالغهنهجیششمخطبهدر َع نَ ََاَزِل تَُمََف  و اللَِفرمایند: ُفوعًا َع ل یََََّم د  أ ذ ث رًا ََح قِّیَُمس  َق  ب ض  ُمن ُذ

َس لَّمَ َص لَّىَالُلَع ل ي  َِالُلَن ِبيَُّ َ أَ َو  ِمَالنَ َىَ ح  تاندازدنیارفتازروزیکهپیامبر!هخداسوگندب18:اذاِسَهَ ي  و 

مراتصاحبکردند.علیازحقّخودمکنارزدهشدمودیگرانحقّمنِ،همینامروز

بهحکومتتوچقدر!یاعلی:گفتامیرالمؤمنینفردیبهالبالغه،نهجصدوهفتادودومیخطبهدر

َاَ فرمایندمندرپاسخگفتم:میحریصی!حضرت َاَ ف  ُقل ُتَب ل  َو  َا ن اَا خ صُّ َا ب  ع ُدَو  ر ُصَو  َالِلَل  ح  َو  :ق  ر بَُن  ُأم 

سوگند بهخدا بهحکومتحریصیددر!بلکه حکومتکههیچربطحالیشما یبهحکومتنداریدو

مناستومننزدیکمبهحکومتمختصّ .َ َط ل ب تَُِانَّمو  َََا َاَ ح ق ًا َت ُحوُلونَ ِلیَو  ن  ََُیب  ي نََِن  ُأم  َب  ي   منحقّ:و 

ِهیَُدون  َُ،شویدبینمنوحقّمحائلمیداریدکنموشماخودمرامطالبهمی َت ض رِبُون َو ه  یدرادامه19َ.و 

أ  ع ِدي َ ا ََِانِّیََُهمَ الل َ ند:فرمایدومینکنقریشرانفرینمییرالمؤمنین،امیهمینخطبهادامه ََىَ ع لََس 

َ َم ن  َق ط ُعواَر ِحِمیقُ ر ي ٍشَو  َف ِان َُّهم  َص غَُّرواَع ِظيم َم ن زِل أََِا عان  ُهم  ُعواَع لىَ و  م  َا ه  َو  َلَُِمناز ع ِأیَاَ َی  خدایامن20ی:م رًاَُهو 

ارتباط؛راقطعکردندنخواهمکهدشمنقریشویارانقریشباشی؛چرا؟چوناینهارحممازتومی

                                            

، ص 13الوسائل، ج  ، مستدرکحرّعاملیو  805، ص 33؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 435ص ، 53ی  نامهالبالغه،  رضی، نهج . سیّد17

185. 

 .143، ص 3البراعة، ج  خوئی، منهاج و هاشمی 810، ص 28مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 53ص ، 8ی  خطبهالبالغه،  رضی، نهج سیّد. 16

 .805، ص 28مجلسی، بحاراالنوار، ج و  188، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ؛ ابن248ص ، 172ی  خطبهالبالغه،  رضی، نهج سیّد. 18

 .248ص ، 172ی  خطبهالبالغه،  رضی، نهج سیّد. 20
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َص غَُّرواَع ِظيم َ.اینباشدکهفرزندمنراکشتندیکمعنیششایدهمعکردند.راقطنخویشاوندیم و 

ُعواَع لىَ کوچککردند.،داشتماهللکهمندرزمانرسولرامنزلتعظیمیی:م ن زِل أَِ م  َا ه  ُمناز ع ِأیََو 

َلَِاَ  َُهو  ،ودرمنازعهبامنی:م رًا یعنیحکومت، وهایشیقرنیادرموردامریکهمتعلّقبهمنبود،

اینهاباشی.اینهاخواهمکهدشمنهمهباهماجتماعکردندومتّحدشدند.خدایاازتومیشیقرارانی

است.یعلیالبالغهدرنهج

َخ صد:نفرمایمیبیتبهاهلراجعیدومدرخطبه َل ُهم  َِفيِهمَُو  َال ِولي ِةَو  َََاِئُصَح قِّ 21:اث ةَِال ِوَرال و ِصيَُّةَو 

هووراثتهممتعلّقبتپیغمبروصیّداردوبیتاختصاصبهاهل،حکومتووالیتحقّ

است.بیتاهل

خطبه اشارههفتادوششیدر در سقیفه، در عمر و ابوبکر استدالل نفرمایمیحضرت،به أ جُّواَاَِد: ح 

راخیلییاریکردید؛پیغمبر،چونابوبکردرسقیفهگفت:شماانصار22.اُعواَالثَّم ر ةَ ضا ََشَّج ر ِةَوَ بِال

فامیلپیغمبر باالخرهما ماهستیمامّا تا رسد.حضرتنوبتحکومتبهشمانمیکههستیم؛

أ جُّواَبِالشَّج ر ةَِاَِفرمودند:علی یدرختراامّامیوه:ضاُعواَالثَّم ر ةَ ا ََوَ ؛اینهابهدرختاستداللکردند:ح 

!ابیطالب؟بنعلیّترهستیدیامنِشمافامیل!بگویید،ضایعکردند.اگرشمافامیلهستید

باََو،فرمودند:البالغهنهجنودمدرحکمت َال ق َرَف ةَُال ِخالََأ َت ُكونَََُاهَ ع ج  َلَت ُكوُنَبِالصَّحاب ِةَو  23:اب ةبِالصَّحاب ِةَو 

یهامّاوقتیانسانهمصحابرسد؛میبهانسانحکومت،خاطرصحابیبودنبه!اینخیلیعجیباست

وبیتیبعدیکد!رسد؟حکومتبهاونمیدیگر،اهللباشدوهمخویشاوندرسولاهللرسول

خطاببهابوبکرفرمودند:

                                            

 .117، ص 23مجلسی، بحاراالنوار، ج و  21االمامة، ص  صغیر، دالئل آملی ؛ طبری47ص ، 2ی  خطبهالبالغه،  رضی، نهج سیّد. 21

 .62، ص 5البراعة، ج  خویی، منهاج و هاشمی 811، ص 28مجلسی، بحاراالنوار، ج ؛ 86ص ، 78ی  خطبهالبالغه،  رضی، نهج سیّد. 22

مجلسی، و  54، ص اإلمامة مسألة فی العامة أغالط من التعجبعلی،  بن ؛ کراجکی، محمّد502ص ، 80حکمت البالغه،  رضی، نهج سیّد. 23

 .808، ص 28بحاراالنوار، ج 
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َِبالشُّوَراَِفَ  َُكن ت  َََمُور ُهمَ اَُم ل ك ت ََىَ ن  َبٌَال ُمِشيرُون َغُيََّاَوَ ذِبهَ ف ك ي ف 

دربودکهمشاوراناصلیاینچطورشورایی،یسقیفه،حکومتمردمرامالکشدیاگرتودرجلسه

.ذرنبود؛مقدادنبودابوسلماننبود؛علینبودم؛منِ!؟غایببودندآن

َِبالاَِو َ َُكن ت  ا قر بََُوَ َِبالنَِّبیَِّلیَ وَ غ يرُک َاَ ف َ ََت َخ ِصيم ُهمَ ح ج جَ َُقربیَ ن 
24َ

پیغمبر بهخویشاوندیبا اگر و برابرمخالفانتاستداللکردی، یعنیمنِغیرِ،در بهعلیتو،

بارهاتراست.امیرالمؤمنیننزدیکمباپیغمبربسیاراولویتدارموخویشاوندیَپیغمبر

ینامشروعبودنحکومتاینهارابیانداشتند.مسأله

بعدی علیمی:سؤال گویند و قدرت آن می،شهامتبا اسلحه به اینیجلووبردنددست

میکودتاچی قیام نکردند؟علیچراکردند؛ها مسلّحانه ندترسیدمیعلیقیام کهعلی؟

؛علیندتنهابوددراینشهرعلییارنداشتند؛،علیاوّالًپاسخ:!شانراهنداشتترسدردل

نداشتند.انپشتسرشراکسی نفعدوازدهنفربیشترحاضرنیستندبهدرشهریکههزاراننفرند،

د؟بادوازدهنفربروندبایکشهرنکسیبجنگچه[همراهی]باگیریکنند.علیموضععلی

وبهشوند؟پیروزمی!بجنگند؟ علیبهمفرضکهپیروز! کهبهخواهانحکومتیهستندشوند،

بهمردمتحمیلشود؟ بهتعالیبخشیدن،علیهدفِهدفنیست.برایعلیحکومت!زور

ازبهآنتنفّردارندومردمقلباًنسبتوحکومتیکهبهزوربهمردمتحمیلشدهاستهاستوانسان

بهتعالیبرساند.ومتحوّلکندهارانهانفوذکندوآتوانددردلانساناینحکومتنمی،منزجرندآن

قیه،درآخرکهقشِیشِالبالغه،خطبهنهجسومی؛لذادرهمانخطبهندعاشقحکومتنیستعلی

کشتهحضرت ماجرای مردم آوردن هجوم و عثمان حضرتخانهدربهشدن بیانرای

                                            

مجلسی، و  53، ص اإلمامة مسألة فی العامة أغالط من التعجبعلی،  بن ؛ کراجکی، محمّد503ص ، 80حکمت البالغه،  رضی، نهج سیّد. 24

 .808، ص 28بحاراالنوار، ج 
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َلفرمایند:.میخالفتراقبولکردمچرامندهندکهتوضیحمیکنند،می نبوداگر:اِضرَِال حََُحُضورَُل و 

کنیموهمهگفتندهمهتورایاریمییماریختندومیخانهشهرمدینهکهدرِیهمهتآنجمعیّ

َِقياُمَال ُحجَِّةَِبُوُهوِدَالنَ َاگراینحضورحاضرنبود،؛کنیمفرمانترااطاعتمی راهعذردیگرواینکه:اِصرَِو 

 را تو ما گفتند همه و شد بسته من بر بهانه و و کنیمیاریمینصرت موو عذری برایمن جّه

َا ل ََاینیکنکته؛نپذیرفتنخالفتنداشتم، َع ل ىَال ُعل ماِء َالُل َا خ ذ  َما َلََع لىَ َارُّوايُقَو  َو  َظاِلٍم َس غ ِبَِكظَِّة

یآرامصحنهوتفاوتبیآگاهانپیمانگرفتهاستکهتماشاچیواگرایننبودکهخداازدین:َم ظ ُلومٍَ

اگرایندونکتهنبود،بارگیستمگراگرسنگیمحرومانوشکم ل هَننباشند؛ ب   َع لىَ َل  ل ق ي ُتَح  َغارِِبهَا َو  ا

َهَ ل س ق ي ُتَآِخرَ  َُدن ياُكم  ََل  ل ف ي ُأم  ذ ِسَا وَِّلهاَو  َِبك  َها َاَ ِذِه َع ن زٍََِعن ِدیز ه د  َع ف ط ِة 25:ِمن  منریسماناگراینهانبود،

وپنجسالدورانحکومتایکهدراینبیستانداختمتادرهمانمزبلهشترخالفترابهگردنشمی

ازآبی،علیدیدیدکهحکومتبرایمنِومی؛بچردبرودهمانجاابوبکروعمروعثمانچرید،بازهم

منعاشقحکومتنبودم.تراست.ارزشبی،آیدبیماربیرونمیکهدراثرعطسهکردنازبینییکبزِ

اِصرِقياُمَال ُحجَِّةَِبُوُهوِدَالنَ حاضرهست،دکهحضورِنکنحکومتراقبولمیپسببینیدوقتیعلی

پسیکینبودند؟نرایاریکندکهایشانچهکسیرادار،سقیفه]کودتای[درزمانهست.علی

د؟آیاچنینقیامیبهپیروزیدهمیایچهنتیجه،دنقیامکناگر[حمایتمردمحمایتمردم!]بدون

!دوازدهنفردربرابریکشهر؟؛رسدمی

حملهیراقوآمادههردوبُبودند،دوابرقدرتآنروزکهایرانورومام،طورکهگفتههمانوم:ددلیل

اسالموراحتکردنخودشانازشرّکنکردنوریشه بودند. اینقدرتنوظهور رومداشتدیدید؛

بهکردندوگفتندلشکرفرماندهزیدرابنةاسامپیغمبرسببشدکهواینامربودکردحملهمی

اینبودبود؟داد،چه،بهایرانورومبراینابودکردناسالمشدترینفرصتیکهمیمناسببروید!مرز

                                            

و  733آمدی، غرراالحکم، ص  ؛ تمیمی48، ص اإلمامة فی اإلفصاحمحمّد،  بن ؛ مفید، محمّد50البالغه، ص  رضی، نهج سیّد. 25

 .205، ص 2آشوب، مناقب، ج  شهر ابن
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.حکومتدرگیرجنگداخلیشودوگیردیکجنگداخلیدرپایتختدرکه دیگردراینصورت،

سپاهواعزامبهجبههبرایدفاعازمرزها ازحکومتاسالمیگرفتهمی،قدرتبسیجِ ودر؛دشکالًّ

راحتمی،نتیجه روم ریشهآمدندایرانو ازو مسلمینرا و حاضرعلیکندند.بُنمییاسالم

یرانورومکندهشود؛لذادستدستایاسالمبهریشه،بهخالفتانخاطررسیدنخودشبهندنیست

د.ناندازراهنمیراجنگداخلیایندونبراسلحهنمیبه

یاماسکردندکهگریهوالتآمدندابوذرومقداد،مثلسلمان،یعلیبعضیازصحابهدلیلسوم:

اینهابجنگیماجازهبدهید!علی با دستبهشمشیرببریم؛ اجازه:فرمودندعلیولوکشتهشویم.

نمیهیچبهدهم!نمی اجازه نیستدهم!وجه ببریم.هنر شمشیر دستبه دهکه راما نفر دوازده

اگرماکشتهتپیروزشویم.توانیمبرچندهزارنفرجمعیّنمیکهماشویم.کشتهمیقطعاًکشند؛می

نمی،شویم ضرر راهکنیم، میخدادر میشهید بهشت به و امّشویم اسالمِرویم؛ حقیقیِنابِا

میپیامبراکرم نابود شودبرایهمیشه باقیمیو اسالم از روایتیکه روایتاسالم،ماندتنها

مابایدزندهبمانیمتابهخودمانرابهکشتندهیم؛ماکهاعرابیواسالمسقیفهاست.اینهنرنیست

رسولنسل اسالم بگوییم اهللهایآینده نبود.، سقیفه اسلحهاسالم دستبه ندادند اجازه لذا

ببرند.

با،درساعاتآخرعمرشان.پیامبراندنقلکردههمغالباًشیعهوسنّیید؛اهشنیددلیلچهارم:و

تمامحوادثیراکهبعدازرحلتمبرفرمودند:پیغخلوتکردند.بعدامیرالمؤمنینعلی

ایشانرخداد منفرمود، به یکهمانجا فرمودندخانهیکبه آتشمیند. به حقّتراکشند؛اترا

دستتمیگیرند؛می به میریسمان و ؛تبرندبندند اینفرمودند میهمسرترا راطور همه کشند؛

فرمودند؛ یا وظیفهاگرمی!علیوبعدبهمنفرمودند: یتوصبروسکوتخواهیاسالمباقیبماند،

علی است. برایشاهللایکهرسولبهوظیفه، جانبخدا وندعملکردند،تعیینکرداناز

بهاسلحهنبردند.دست
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درمواردبسیار،دردورانخالفتسهخلیفهایمعلیماشنیدهممکناستبگویند:سؤالبعدی

متعدّدی به حکومت کار در دادهنظریّهنهاآ، کمکفکری و مشورتی ی اگر راستیبهعلیاند.

نامشروعمی را کمکندرفتکهنمی،نددانستحکومتاینها دردورانبدهند!فکریبهاینها خصوصاً

بارهاعلیکهاستسنّتخیلینقلشدهاهلهایدرکتاب؛رمشهوراستمَعُ عُمَرکهدرزمانی،

دادشرسیدند؛هایغلطمیگیریداشتتصمیم به راجعآنکرد، عمر که امیرالمؤمنینقدر به

 َع ِلىٌَلَ گفت: َُعم رَُل َََول علی26:ه ل    اگر بارها و بارها بود. هالکشده عمر است؛نبود، درگفته

بهعمرکه،نددانستحکومتعمررانامشروعمیگوینداگرعلیراست.میپُ،سنّتهایاهلکتاب

نبودهاست.،گوییدطورکهشمامیپسمسألهایندند!دامشورتنمی

ماجراییادردورانخالفتحضرتعلی:اسخپ خیلیقشنگتّفاقافتادکهجواباینسوالرا،

ماجراچهبود؟توضیحمیصورتسمبولیکبه پیشیکبچّه،دوزناید.ههمهشنیددهد. ینوزادرا

ست.دّعاداشتندکهاینبچّهمالماهردواآوردند.عنوانقاضیوحاکمحکومتاسالمهب،علی

بیخودازشمایکیتوانندمادریکبچّهباشند!کهنمیکهدوزنندنصیحتشانکردامیرالمؤمنین

قضیهاست.مبچّهمالاینهردوقسمخوردندکه؛ندکنارنرفتند.قسمشانداد!کناربرود.گویدمی

امیرالمؤمنین کرد. زدندگیر یکترفند به دست شود، آشکار حقیقی مادر اینکه چون؛برای

کهمی زمانامامعصر ائمّه،دانیدهمانطور قضاوت،فداهارواحناتا بهعلمِدر ها عملخودشانامامتِ

بهعلمخودشانهستندکهدیگر.امامزماننهیازدهامامِ،عملکردندنهپیغمبرکنند؛نمی

دادنرأیدریائمّههظاهریکاریندارند؛امّابقیّودلیلبیّنهکنندودیگربهحجّتوعملمی

کردکردند.بنابراینبایدیکیازایندواعترافمییظاهریاستنادمیادلّهوهابیّنهبههمین،ییقضا

                                            

 ،8 ج العلمیّة، دارالکتب بیروت، القرآن، غرائب نیشابوری، الدّین نظام ؛16 ص ،21 ج العلمیّة، دارالکتب بیروت، تفسیرکبیر، فخررازی، .28

 ص ،7 ج کافی، کلینی، ؛16 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن ؛338 ص ،1 ج دارالجیل، بیروت، استیعاب، عبدالبر، ابن ؛120 ص

 .111 ص ،30 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 382 ص ،2 ج مناقب، آشوب، شهر ابن ؛38 ص ،4 ج الفقیه، الیحضره من صدوق، ؛424
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قنبرقنبربیا!:فرمودنداصدازدند؛قنبررلمؤمنینآمد.امیرادستمیکهمادرنیستوشاهدیبه

 آمد. آورد. شمشیرشرا بیاور! زن!فرمودندقنبرفرمودندبروشمشیرترا یککنارهیچکهایندو

نصفشرابهاینزنوازوسطنصفکنیم؛ندهاستجزاینکهاینبچّهرااایباقینمچارهروند؛نمی

قنبر بدهیم. زن آن به را دیگرش گفتم!نصف می،تا هم قنبر بیاور! فرود را داندشمشیر

کهنمیبچّهامیرالمؤمنین را بیگناه موالیترفنداست؛یکداندکهمیند؛شدبکُنخواهینوزاد

می خوب را امیرالمؤمنینخودش اندفرمودشناسد. تا قنبر! قنبرفرمودینمیرالمؤمن: قنبر، ند

منمادراینبچّهنیستم!!نه!نه!یکیازایندوزنگفت:نه،بردباالتاشمشیرراشمشیرراباالبرد.

بهاوبدهید!مادربچّه بچّهرا بچّههمیناستکهاینمادر:فرمودندامیرالمؤمنینآنزناست!

اچیتماشودچطورساکتوبیتفاوتنشستهبودرادیدیدیگرگفتمنمادراینبچّهنیستم.زنِ

نظراشرانصفکنند؛لذابهقیمتصرفشودبچّهمادرحاضرنمی؟بودنصفشدنوکشتهشدنبچّه

زندهبماند.اشبچّهخواهدمی،اشکردنازبچّه

بانگهدارد!بلدنیستبچّهراکه.مادردروغینبدهنددروغینبچّهرادستمادرِاینحاالفرضکنید

کشتنمیداردهایخودشنابلدی به را نیستبراینجاتجاندهد!بچّه حقیقیحاضر مادر آیا

بده!بهبچّهطورایندروغینراراهنماییکند؟کهیخودشبرودومادربچّه طورنگهاینبچّهراغذا

راراهنماییکرد،دلیلبرایناستکهمادربودنرفتواو،واگراینمادرگونهرفتارکن!بااواین!دار

هایکاریکهداردبااینندانم،اشسوختهاستبچّههحالاودلشب!داند؟نهعزیزمناورامشروعمی

رود.اوازبینمی

حاالفرزند،اسالماست.شمشیرامپراطوریروموایرانباالرفتهاستتافرود؟اینماجراراشنیدید

.شمشیرکهعمرودیگریعلیکند.دومدّعیمادریداریم؛یکیبیایدواینبچّهراازوسطنصف

دستمادردروغینهبهوحاالکهاینبچّ.کشدمیکنارحقیقیکشد؟مادرِکدامکنارمی،رودباالمی

عثمان،افتادهاست؛ عمر، ندانمبهدستابوبکر، دارندبا آنها ،شانهایغلطگیریوتصمیمهاکاریو



 

 17 

نوامیسجامعه اسالم، بهخطرمیمسلمینیاسالمی، جانمسلمانانرا حقیقی،اندازند،و مادر آیا

لجانومابودنکنند،باهاتشان،اسالمرانادکهبااشتحاضرنیستآنهاراراهنماییکنیعنیعلی

دلیلبرایناستکهمادریآنهاراتأیید،ندمشورتدادرفتندواگررانابودنکنند؟هارضمسلمانوعِ

مننکنمی عزیز نه خودشاندلش!د؟ فرزند حال انبه است. کردید؟سوخته بنابرایندقّت

امیرالمؤمنیندادنمشورت های اینها، هیچبهبه بر دلیل راوجه اینها حکومت که نیست این

دانستند.مشروعمی

دیدندمنبعمالیقابلتوجّهیاست!همغصبفدکازآنطرف!وپیامدهایشاینازغصبخالفت

علی اختیار در اگر فاطمهکه و یارانشانرا خودشانو حکومتمیبماند، توانندمستقلاز

 کنند؛ دولتمیاینگفتنداداره دولتدر اشغالکردندقابلو،شود فدکرا مأمور.تحمّلنیست.

کردندفاطمه اخراج هم را فاطمه. رفتند.بعد اعتراض میچونبه که ،دانیدهمانطور

ولیفاطمهمنینامیرالمؤ سکوتبودند؛ به کردن!مأمور فریاد سخنگفتنو به لذامأمور

اعتراضکردند.رفتندفریادزدند؛فاطمه

میپایانیبحثمعنواننکتهبه،بهیکنکتهخواهممی روزهایهمبپردازمکهبسیار عمرآخراست.

زهرافاطمه مدینه.بودی زنان از بهتعدادی فاطمهعیادت و رفتند ایشان احوالپرسیاز

 انتزهرایفاطمهکردند. چهفرمودند: باشد؟! چطور من حال دارید مناحوالپرسیظار از یی

اینجنایت؛کنیدمی علیمرتکبشدند؟!مردانشماهاییکهبا علیرغمماجرایغدیر، راحقّ

... و کردند؛ جملهحضرت.تصاحب چند فقط من کردند. صحبت آخرمفصّل ی صحبتآن

ندتاریخاسالمکردیآیندهبرایفاطمهکهییبینیپیش؛خوانمبرایتانبخواهممیراحضرت

بعدازاینکهدرموردخالفتوحضرتفاطمه!چطورصددرصداتّفاقافتادهاستکهواآلنببینید

می،غصبخالفتصحبتکردند رَِفرمایند: َل ع م  َل قَِا ما سوگند!:ح تَ ىَل ق د  جانخودم جانمنِبه به

:ر ي  ث ماَتُ ن ِأجَُن ِظر ٌةَف َ تازهباردارشدهاست.،دیاریکردگذفسادیکهشماپایهایناسالمو!فاطمهسوگند
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کهمرتکبشدید،آشکارخواهدشد.یاینجنایتیزودینتیجهبه!کمیمنتظرشوید!کمیصبرکنید

لَ  أ   َاح  َثُمَّ ََِملَ ُبوا َال ق ع ِب َع بَِء  پستانشترِآن:يطاًَد مًا بهوقتاز خونبدوشید؛اسالم دریعنیجایشیر،

َذَُهاریختهخواهدشد.خونآینده راازشترخالفتخواهیددوشید.ایکنندهوزهرهالک:يداًَعافًاَُمبَِو 

َال ُمب ِطُلونَ  س ُر َي خ  باطلرفتند:ُهناِل   اینجاستکهکسانیکهراه کارشانزیانمی،در راکنندوضرر

 دید. َي َُخواهند َالأ اُلونَ ع رَ و  َاََُُف َما َال  وَُّلونَ سَِِّغبَّ مسلمانانِ:س  تآیندهو تِعاقب،اریخی کهجنایتی

َطَِ.خواهنددیدرانخستینمرتکبشدندمسلمانانِ َوثُمَّ َا ن  ُفسًا َُدن ياُكم  ن ِةَهاشاًَاَيُبواَع ن  َِلل ِفأ   ِئنُّوا حاال:ط م 

برویدکِ،کهبهمرادتانرسیدید قلبتانآمادهبیفدنیایتانرا امّا میباشدکههایعظییفتنهکنید؛

َا ب ِشُرواَِبس ي ٍفَص ارَِتاریخآبستنآناست. ندهکهبشارتبادشمارابهشمشیرهایکشیدهشدهوبرّ:مٍَو 

َمَُرادرطولتاریخخواهدریخت.هایعظیمیخون ٍة َس ط و  یرهوشمارابرحملهوسیط:ع أ ٍدَغاِشمٍَو 

َربشارتباد.،یاسالمیمتجاوزانستمکاردرجامعه َِبه  ریختگیووبشارتبادشمارابربهم:ٍجَشاِملٍَو 

َالظَ اسالمرادربرخواهدگرفت.جهانلّایکهکهرجومرجگسترده ِأب داٍدَِمن  َاس  وبشارتباد:ينَ اِلمَِو 

ینکهاهایاستبدادیدرجهاناسالمبرپاخواهندکرد.فکرنکنیدحکومت،ستمگرانبراینکهشمارا

َز هَِ!بدونپیامداست،دیدپایمالکرماجرایغدیررا هایاستبدادیستمگراینحکومت:يداًَي د ُعَف  ي ئ ُكم 

می کار برسر جهاناسالم در حقوقش،آیندکه و بهحقّ را شدّتاندکما بهشما َخواهندداد. و 

ع ُكم َح صَِ رَ باشمشیردروخواهندکرد.وجمعشمارا:يداًَه م  !وایبادبرشماحسرتپس:ل ُكمَ َةًَف ياَح س 

 اینجنایتیکه!شماحالبر غصبخالفتعلبا َا ن ىَ .مرتکبشدیدیبا آینده،و27:ِبُكمَ َو  در

هاخواهدکشید!کارتانبهکجا

زیادینگذشتکه زمان پیشاینهمه، رأیرافاطمهگویی اینجریانالعیندیدند؛به یعنی

همانجریانخشن ارانپیکرمطهّرتیرباسالمچهکرد!تاریخدرطولدیدیدکهمغزخشکاعرابی،
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سبطاکبرمجتبیامام رسولخدا، دیدید!؛ اینهاکربالیاباعبدهللصحنهرا دیدید! را

اعرابی،همه جریان همان است؛ظهور جریانگری خشکهمان مغز خشن! فاطمهو زهراو ی

عاممردمقتلرادیدید؛یحرّههادرپیشخواهدبود.سالبعدازعاشورا،واقعهچهندهمانروزفرمود

یعنیفجایعیکهخواهمسالبهسالجلوبیایم.نمیمنکههایبعدوسال!یزیدسپاهدستمدینهبه

شدند مرتکب امویسفّاکی؛اینها و،های تارمروانی طول در مثلصحنه،یخعبّاسی مخوفی های

مثلحکومتمتوکّلیوسبنحکومتحجّاج پیشگوییهمه،ف، تعبیر اینها یزهرافاطمههایی

فرمودندکهچهپیشخواهدآمد.؛ستا

ییمغزوقشریالقلب،خشکقسیّخشن،سفّاک،اینجریان!دنیایاسالمرانگاهکنید!امروزِوامروز

،رپاکستاناشدشاخهگری؛گریووهّابیفیلَنامسَسعودیاست،بهکهپایگاهاصلیآندرعربستان

ودر؛بهاسمتکفیریّوناست،درعراق،بهاسمطالباناست؛تاندرافغانسبهاسمسپاهصحابهاست؛

ایآیتسیبامدیریّکند!یالقاعدهاست.ببینیدامروزدردنیاچهمنامبه،اینجاوآنجایجهاناسالم

کردنکنهایخلیج،ببینیدچطورکمربهریشهینفتیعربستانسعودیوشیخامریکاوباسرمایه

بسته اسالم جهان از استشیعه گوسفند! مثل می،چطور سر را بمببرند!شیعیان گذاریچطور

افغانستانیاجاهایدیگرجهاناسالمازبین،کنندوروزینیستکهگروهگروهمردمرادرعراقمی

اعرابی جریان همان اینها کهاگرینبرند! زمانگفتمست شروعاهللرسولخودِاز اینشد.

وتحقّقهمانگریاستیهمانجریاناعرابیادامه دریزهرافاطمههاییاستکهبینیپیش.

ست.احجّتوامروزبرما؛بهزبانآوردندشانقبلازشهادتروزهایآخرِ

بشنویدو،تاامروزاززمانپیغمبررانگاهتحلیلیتحلیلرا،اینداشتمایندوستهرحال،به

،هنوزهممادردنیایاسالمنیست؛یتاریخییگذشتهیکحادثه،بدانیدکهماجرایکودتایسقیفه

هدبود.تااینکهبهدنبالخوانامعلومیهماینپیامدهابهیکنیموتاآیندهتبعاتتلخآنراتحمّلمی

دالترابرهنهقیامکنندوتیغعفداهارواحنا،امامعصرفاطمهوعلیفرزندشاءاهللان،عالامرخدایمت
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وجنایتکاران یکنند؛ کهرا بهخاکوخونیکتاریخ، مسبّباناصلیاینشیدند؛کجهاناسالمرا

آنجنای محاکمهترا، و کنند زنده و بیرونکشیده قبر از را، نفر کهشاندو اثباتکنند و کنند

گریدرجهاناسالمرهبرانجریاناعرابی،شماشودهاییکهتاقیامتریختهمیگذارتمامخونپایه

کیفرِ؛بودید کیفرکنند. را امامعصرشاندنیوینخستینِوبعدهمآنها این؛دننجاریکفداهارواحنارا و

آنجامنقطعشود.،جریان

ییبهاینگوهرگرانبهاوقدردانینسبتبهحقیقتوالیتنسبتمعرفتعمیق،عالمت امیدواریمخدای

یموالفرجهللباصدورامراشاءمابفرمایدوانیهمهکهخدابهرایگاندراختیارماقراردادرانصیب

اماممحبوبدلما،آقایماما، فداهارواحناعصر، خودآنحضرتوقلوبمجروحقلبمرهمیبرزخم،

یشیعیانبنهد.همه
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